
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY VIII b  
Wychowawca: Jan Ślimak 

Środa 10.06.2020 r.  

 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 
Całkowity 

czas 
przeznaczony                          

w czasie 
lekcji na 

pracę on – 
line 

 

1. 10.06.2020 Matematyka Temat: Zestaw zadań egzaminacyjnych – zadania na dowodzenie oraz typu 
prawda -fałsz. 
Cele: Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty . 
Polecenia dla uczniów: 

1. Zapisz temat lekcji. 
2. Spróbuj rozwiązać samodzielnie jak najwięcej zadań z 

przesłanego zestawu. 
Analiza  zadań na platformie i Messenger.   
  

15 min 
8.00-8.15 

2. 10.06.2020 Język polski Temat: Przygotowanie do egzaminu – rozwiązywanie testów.  
a. Wykonujemy podczas zajęć zadania z przykładowych arkuszy 

egzaminacyjnych.  

b. Zadania znajdują się na stronach 94 – 101.  

c. Dodatkowe informacje podczas lekcji.  

 

 

 
3.  

 
10.06.2020 

 
Chemia 

 
Temat: Skrobia – materiał zapasowy. 
 
Cel:  uczeń opisuje występowanie skrobi w przyrodzie, podaje wzór 

sumaryczny skrobi,  

projektuje doświadczenie pozwalające zbadać właściwości fizyczne skrobi,  

bada doświadczalnie właściwości skrobi,  

opisuje właściwości fizyczne skrobi, opisuje znaczenie i zastosowania 

skrobi. 

 

Polecenia dla uczniów: 

Mąka ziemniaczana, wytwarzana z ziemniaków i używana m.in. do 
zagęszczania potraw, zawiera ponad 80% skrobi. 

1. Przeczytaj tekst dotyczący skrobi w podręczniku na stronach 212 - 214.  

2. Zapisz w zeszycie wzór ogólny polisacharydów. 

3. Zastanów się jakie właściwości ma skrobia – cukier, który znajduje się  

np. w mące ziemniaczanej. Zapoznaj się z doświadczeniem 45 w 

podręczniku na stronie 213. Zapisz w zeszycie przedmiotowym 

właściwości fizyczne i chemiczne skrobi.  

4. Obecność skrobi  można wykryć w różnych produktach spożywczych za 
pomocą jodyny. Pooglądaj doświadczenie „Wykrywanie skrobi” 
(https://www.youtube.com/watch?v=ThJgt1cx66Y). Zapisz w zeszycie 
na czym polega reakcja charakterystyczna skrobi. 

5. Przeczytaj w podręczniku na stronie 216 jakie zastosowania ma 

skrobia. 

 

 
20 minut 

4.  10.06.2020 Biologia Temat: Człowiek i środowisko- podsumowanie wiadomości. 
Cele: 
-Przypomnienie o różnorodności biologicznej i czynnikach, które mają na 
nią wpływ 
-Utrwalenie o zasobach przyrody oraz ich ochronie 
-Podsumowanie o formach ochrony przyrody 
Polecenia dla uczniów: 

1. Przypomnij sobie podstawowe informacje z działu IV „Człowiek i 

środowisko” analizując tekst na str.169- 171 w podręczniku. 

2. Sprawdź się, rozwiązując ustnie test na str. 171- 172 w 

podręczniku. 

3. Rozwiąż zadania od 1-6 w ćwiczeniach na str. 94- 95. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ThJgt1cx66Y


Ułóż krzyżówkę do wyrazu REINTRODUKCJA. Wyjaśnij to pojęcie pod 
krzyżówką. Wyślij krzyżówkę na hanna.pawlik21@gmail.com 

 
5.  

 
10.06.2020 

 
Zajęcia z 

wychowawcą 

 
Temat: Jak przygotować się do egzaminu ósmoklasisty?  
 
Cele: Znaczenie koncentracji w procesie uczenia się, różne sposoby uczenia 

się, plan dnia. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Wyszukaj informacje i wskazówki jak przygotować się do 
egzaminu.  

 

 
20min 

6.   10.06.2020 Język angielski
  

Topic:Exam preparation. 
Cel:  Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty-rozwiązywania zadań. 
Polecenia dla uczniów : 

1. Zapisz datę i temat w zeszycie i zgłoś swoją obecność na 
platformie Classroom. 

2. Zapoznaj się z materiałem przekazanym przez nauczyciela na 
platformie Classroom. 

3.  Wykonaj ćw.5,6,7/147,8,9,10/148-zeszyt ćwiczeń.Dla chętnych 
11,12,13,14s.149-zeszyt ćwiczeń. 
 

Analiza zadań na platformie Classroom od godz.12:40  
Good luck.Powodzenia. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 30 min. 

7. 10.06.2020 Zajęcia 
wyrównawcze 

Analiza zadań z przesłanego przykładowego arkusza egzaminacyjnego.  

8 10.06.2020 Zajęcia 
rozwijające 

Analiza zadań z przesłanego przykładowego arkusza egzaminacyjnego.  

 

 

 

 

mailto:hanna.pawlik21@gmail.com

